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ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI
1. Bu talimatları okuyun.
2. Bu talimatları saklayın.
3. Bütün uyarılara dikkat edin.
4. Bütün talimatlara uyun.
5. Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
6. Yalnızca kuru bezle temizleyin.
7. Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatları doğrultusunda kurulumunu gerçekleştirin.
8. Radyatörler, ısı regülatörleri, sobalar veya ısı üreten diğer cihazlar (amplifikatörler dahil) gibi ısı kaynaklarının yakınına 

kurmayın.
9. Polarize veya topraklı fişin güvenlik amacını ortadan kaldırmayın. Polarize bir fişin, biri diğerinden daha geniş olan iki 

ucu vardır. Topraklı bir fişin iki ucu ve üçüncü bir topraklama ucu vardır. Geniş uç veya üçüncü uç güvenliğiniz için 
eklenmiştir. Verilen fiş prizinize uymuyorsa, eskimiş prizinizin değiştirilmesi için bir elektrikçiye danışın.

10. Güç kablosunun, özellikle fişlerde, cihazların üzerinde bulunan prizlerde ve bunların çıkış noktalarında, üzerine 
basılmamasını veya sıkıştırılmamasını sağlayın.

11. Yalnızca üretici tarafından belirlenen ek parçaları/aksesuarları kullanın.
12. Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan tekerlekli taşıma sehpası, kamera 

ayağı, üç ayaklı sehpa, dirsek veya masayı kullanın. Tekerlekli taşıma sehpası kullanıldığında, 
devrilmeden kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçınmak için sehpa/cihaz kombinasyonunu 
dikkatli taşıyın.

13. Yıldırımlı fırtınalar sırasında veya uzun süreyle kullanılmayacaksa bu cihazı prizden çekin.
14. Bütün servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Cihaz herhangi bir şekilde 

hasar gördüğünde, örneğin güç kablosu veya fişi hasar gördüğünde, üzerine sıvı döküldüğünde veya içine bir cisim 
düştüğünde, cihaz yağmura veya neme maruz kaldığında, cihaz normal çalışmadığında veya düşürüldüğünde
onarım gerekir.

15. Cihaza sıvı damlatılmamalı veya dökülmemelidir; ayrıca vazo gibi sıvı dolu nesneler cihazın üstüne konulmamalıdır.
16. UYARI : Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihazı yağmurdan veya nemden uzak tutun.
17. Bu kurulum yetkili bir servis elemanı tarafından yapılmalı ve tüm yerel yasalara uygun olmalıdır.
18. Ünite özellikle NEMA Tipi 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 veya 6P muhafazalı olarak işaretlenmedikçe, sadece kapalı mekanda 

kullanılmak üzere tasarlanmıştır; yağmur ve neme maruz kalacağı yerlerde kurulmamalıdır.
19. Sadece belirtilen maksimum yükün dört katını destekleyebilecek kurulum yöntemleri ve malzemeleri kullanın.
20. Bina kurulum bağlantısına, kolaylıkla ulaşılabilir bir bağlantıyı kesme cihazı dahil edilmelidir.
21. Soket çıkışı ekipmanın yakınına yerleştirilmeli ve kolay erişilebilir olmalıdır.
22. Bu ekipman Çin'de kullanılacaksa elektrik akımına bağlamak için CCC onaylı bir güç kablosu kullanılmalıdır.

DİKKAT

Bu sembol, ünite ile birlikte verilen literatürde kullanım ve bakımla ilgili önemli talimatların yer aldığını belirtir.

UYARI : Bu ürün Elektrostatik Deşarja (ESD) karşı hassastır. Ürünün ESD nedeniyle hasar görmesini
engellemek için kurulum sırasında ESD güvenlik uygulamalarını yerine getirin. Bu ürüne dokunmadan, onu 
düzeltmeden veya elinize almadan önce ESD bilek kayışını doğru şekilde bileğinize takarak vücudunuzdan 
ve araçlardan uygun şekilde elektrik akımını boşaltın. Elektronik aletlerin ESD kontrolü ve güvenli kullanım 
uygulamaları konusunda daha fazla bilgi için ANSI/ESD S20.20-1999'a bakın veya Elektrostatik Deşarj Birliği 
(ESDA) ile iletişime geçin (www.esda.org).
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ÖNEMLİ UYARILAR

DÜZENLEMELERE İLİŞKİN UYARILAR 

Bu cihaz FCC Kurallarının 15. Bölümüyle uyumludur. Çalıştırma şu iki koşula bağlıdır: (1) bu cihaz zararlı girişime yol açmamalıdır 
ve (2) bu cihaz istenmeyen kullanıma yol açabilecek girişim de dahil olmak üzere, algılanan her türlü girişimi kabul etmelidir.

RADYO VE TELEVİZYON GİRİŞİMİ
Bu cihaz test edilmiş ve FCC kurallarının 15. Bölümüne uygun şekilde A Sınıfı dijital cihaz için belirlenen sınırlamalara uyumlu 
bulunmuştur. Bu sınırlar cihaz ticari bir ortamda kullanıldığı zaman zararlı girişime karşı makul bir korunma sağlamak için 
tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayabilir ve kullanma kılavuzuna uygun şekilde kurulmaz ve 
kullanılmazsa, radyo iletişimine zararlı girişim oluşturabilir. Meskun bir bölgede bu ekipmanın çalıştırılması zararlı girişime yol 
açabilir, bu durumda kullanıcının bu girişimi masrafları kendi karşılayarak düzeltmesi gerekir. 

Bu cihazın üreticisi veya tescil ettireni tarafından açıkça onaylanmayan Değişiklikler ve Tadilatlar, Federal İletişim Komisyonu 
kuralları kapsamında ekipmanı kullanma yetkinizi geçersiz kılabilir.

CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

YASAL UYARI [SESLİ UYARI] 

BAZI PELCO CİHAZLARI VE YAZILIMI İŞİTSEL/GÖRSEL ÖZELLİKLERE VE KAYIT ÖZELLİKLERİNE SAHİPTİR; BUNLARIN 
UYGUNSUZ KULLANIMI SİZİN İÇİN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUK DOĞURABİLİR. BU TÜR ÖZELLİKLERİN KULLANIMINA 
İLİŞKİN GEÇERLİ YASALAR ÜLKELERE GÖRE FARKLILIK GÖSTEREBİLİR; BU NEDENLE DİĞER GEREKLİLİKLERİN YANISIRA 
KAYDEDİLENLERDEN AÇIK BİR YAZILI ONAY ALINMASINI ZORUNLU KILABİLİR. BU YASALARA TAM UYGUNLUĞUN, GİZLİLİK 
VE KİŞİLİK HAK/HAKLARINA TAM BAĞLILIĞIN SAĞLANMASINDAN YALNIZCA SİZ SORUMLUSUNUZ. BU CİHAZIN VE/
VEYA YAZILIMIN YASADIŞI GÖZETİM VE TAKİP AMACIYLA KULLANIMI, NİHAİ KULLANICI YAZILIM ANLAŞMASININ İHLALİ 
KAPSAMINDA YETKİSİZ KULLANIM KABUL EDİLECEKTİR VE BU BAĞLAMDA LİSANS HAKLARINIZIN DERHAL FESHİYLE 
SONUÇLANACAKTIR. 

VİDEO KALİTESİ UYARISI

KULLANICI SEÇENEKLERİNE İLİŞKİN KARE HIZI UYARISI
Pelco sistemleri canlı izleme ve oynatma için yüksek kaliteli video sağlama özelliğine sahiptir. Ancak sistemler, daha düşük veri 
transfer hızı sağlamak ve saklanan video verilerinin miktarını azaltmak için görüntü kalitesini düşürebilecek daha düşük kalite 
modlarında da kullanılabilir. Çözünürlüğü azaltarak veya görüntü hızını düşürerek ya da ikisini birlikte uygulayarak görüntü kalitesi 
düşürülebilir. Azaltılan çözünürlükle düşürülen görüntü kalitesi, daha az net veya hatta seçilemeyen görüntülere neden olabilir. 
Görüntü hızı azaltılarak düşürülen görüntü kalitesi ile saniye başına kare sayısı azalır; bu nedenle oynatma sırasında görüntülerin 
normalden daha hızlı hareket etmesi veya atlaması söz konusu olabilir. Daha düşük kare hızı önemli bir olayın sistem tarafından 
kaydedilmemesine neden olabilir.

Ürünlerin kullanıcıların amacına yönelik uygunluğuna ilişkin karar sadece kullanıcıların sorumluluğudur. Kullanıcılar, kendi 
amaçlarına yönelik uygulama, görüntü hızı ve kalitesine göre ürünlerin uygunluğunu belirleyecektir. Kullanıcıların adli muamelelerde 
veya başka durumlarda videoyu kanıt olarak kullanmak istemeleri halinde, bu tür kullanıma ilişkin gereklilikler hakkında avukatlarına 
danışmaları gerekir.

AÇIK KAYNAK YAZILIMI

Bu ürün, GNU Genel Kamu Lisansı (GPL), GNU Kitaplık/Kısıtlı Genel Kamu Lisansı (LGPL) ve farklı ve/veya ek telif hakları, sınırlı 
sorumluluk beyanları ve bildirimlerine tabi üçüncü şahıslara ait bazı açık kaynak veya başka yazılımları içerir. 

GPL, LGPL ve bazı diğer lisanların içerdiği şartların tamamı bu ürünle size verilir. İlgili lisans kapsamında haklarınıza ilişkin olarak 
GPL ve LGPL şartlarının tamamı için http://www.fsf.org (Ücretsiz Yazılım Birliği) veya http://www.opensource.org (Açık Kaynak 
Girişimi) adreslerini ziyaret edin. Talebinizi digitalsupport@pelco.com adresine göndererek GPL veya LGPL kapsamında bu 
tür yazılımların kaynak kodunun ilgili makinece okunur nüshasının tamamına ulaşabilirsiniz; konu kısmına Kaynak Kodu Talebi 
yazılmalıdır. Sonrasında kaynak kodunu indirebilmeniz için gerekli bağlantıyı içeren bir e-posta gönderilecektir. 

Bu teklif, Pelco tarafından ürünün gönderildiği tarihi izleyen üç (3) yıllık dönem için geçerlidir. 
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CCC GÜÇ KABLOSU BEYANI

Çin'e gönderilen modeller güç kablosu içermez. 

Not : Ekipman Çin'de kullanılacaksa elektrik akımına bağlamak için CCC onaylı bir güç kablosu kullanılmalıdır.

Kore A Sınıfı EMC 

이 기기는 업무용 (A급) 전자파 적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시길 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 
것을 목적으로 합니다. 

Bu A Sınıfı bir üründür. Ürün bir evin içinde radyo girişimi oluşturabilir, bu durumda kullanıcı gerekli önlemleri almalıdır.

ESD UYARISI 

IUYARI : Bu ürün Elektrostatik Deşarja (ESD) karşı hassastır. Ürünün ESD nedeniyle hasar görmesini 
engellemek için kurulum sırasında ESD güvenlik uygulamalarını yerine getirin. Bu ürüne dokunmadan, onu 
düzeltmeden veya elinize almadan önce ESD bilek kayışını doğru şekilde bileğinize takarak vücudunuzdan 
ve araçlardan uygun şekilde elektrik akımını boşaltın. Elektronik aletlerin ESD kontrolü ve güvenli kullanım 
uygulamaları konusunda daha fazla bilgi için ANSI/ESD S20.20-1999'a bakın veya Elektrostatik Deşarj Birliği 
(ESDA) ile iletişime geçin (www.esda.org).

Garanti

Pelco'nun ürün garantisi hakkında ve diğer konular hakkında bilgi almak için www.pelco.com/warranty sayfasını ziyaret edin.

AĞ TOPOLOJİSİ AÇIKLAMASI

ÖNEMLİ NOT. LÜTFEN OKUYUN. Ağ uygulaması sadece genel bir temsili açıklamadır ve detaylı bir ağ topolojisi gösterme amacı 
taşımaz. Sizin ağınız farklı olacaktır, sistemi gösterildiği gibi kurmak için değişiklikler veya ek ağ ekipmanı gerektirecektir. Özel 
gereksinimlerinizi görüşmek için yerel Pelco temsilcinizle irtibata geçin.

YASAL UYARI (SESLİ UYARI)

 J İşitsel/görsel kayıt ekipmanlarının uygunsuz kullanımı sizin için hukuki ve cezai sorumluluk doğurabilir. Bu tür özelliklerin kullanımına ilişkin 
geçerli yasalar ülkelere göre farklılık gösterebilir; bu nedenle diğer gerekliliklerin yanı sıra kaydedilenlerden açık bir yazılı onay alınmasını 
zorunlu kılabilir. Bu yasalara tam uygunluğun, gizlilik ve kişilik hak/haklarına tam bağlılığın sağlanmasından yalnızca siz sorumlusunuz.
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GIRIŞ

NET5500 Serisi video kodlayıcı, standart bir Web tarayıcısında (Microsoft® Internet Explorer®, Chrome®, Safari® veya Mozilla® 
Firefox®) canlı akış yapabilmeniz için dahili, Web tabanlı bir görüntüleyici içeren, ağ tabanlı bir kanal kodlayıcıdır. Kodlayıcı açık 
standartlara dayalıdır ve video akışlarını kaydetmek, düzenlemek, yönetmek ve görüntülemek için kullanılan bir Endura® sisteminin 
bir parçasıdır.

Kodlayıcı, H.264 ve MJPEG sıkıştırmayı destekler. Web'de görüntüleme için MJPEG akışına ek olarak, her biri D1'e kadar 
çözünürlük (NTSC için 720 x 480, PAL için 720 x 576) ve saniyede 30/25 resim (ips) sunan ve bağımsız olarak yapılandırılabilen iki 
adet H.264 akışı oluşturabilir.

NET5500, her bir video kanalı için bir alarm girişi olacak şekilde yapılandırılabilir. Bir alarm olayı tetiklendiğinde, ünite operatöre bir 
mesaj gönderebilir ve bir röleyi devreye sokabilir.

Ünite aynı zamanda, her bir video kanalı için hareket algılamayı da destekler. Kendi bağımsız hassasiyet ve eşik ayarları bulunan 
bir hareket bölgesi yapılandırabilirsiniz. NET5500 bu bölgelerin birinde hareket algıladığında, bir alarm olayını tetikleyebilir.

Video kodlayıcı, ağda bulunan her bir video kanalı için bir adet ses girişini destekler. Sistem operatörü (güvenlik personeli) mikrofon 
bulunan tüm hedef bölgelerdeki hareketleri görebilir ve duyabilir.

NET5500, D-Protokolü, P-Protokolü ve Coaxitron® protokolleri aracılığıyla pan/eğme/zoom (PTZ) kameraları gibi uzak çevre 
birimlerinin kontrol edilmesini destekler.

Modeller
 ~ NET5501 Tek kanallı H.264 raflı kodlayıcı
 ~ NET5504 Dört kanallı H.264 raflı kodlayıcı
 ~ NET5508 Sekiz kanallı H.264 raflı kodlayıcı
 ~ NET5516 On altı kanallı H.264 raflı kodlayıcı

Başlarken

Cihazınızı kurmaya başlamadan önce, bu kılavuzun kurulum bölümündeki bilgileri dikkatli şekilde inceleyin.

NOTLAR
 ~ Pelco, cihazınızı cihazlara ulaşmak için Dinamik Sunucu Yapılandırma İletişim Kuralı (DHCP) sunucusu kullanan bir ağa 

bağlamanızı tavsiye etmektedir.
 ~ Cihazınızın ağ ayarlarını yapılandırırken bir ağ göbeği kullanmayın.
 ~ Güvenli erişimi sağlamak için, cihazı ağa bağlandığında bir güvenlik duvarı ile koruyun.

VERİLEN PARÇALAR LİSTESİ

NET5501
Kurulum Kılavuzu, Güvenlik Talimatları (2 adet) / Kaynak Diski (1 adet) / Adaptör (1 adet) / Kauçuk Ayak (4 adet) / Raf Montajı 
Çıkıntısı (2 adet) / Kablo Kıskacı (1 adet) / Kablo kıskacının bağlanması için 1 artı 1 yedek vida (2 adet) / Raf Montaj Kelepçesi için 
vida (3 adet) / Ürün Rafının bağlanması için Vida (4 adet) / 5 Pimli Terminal Bloğu (2 adet)

NET5504
Kurulum Kılavuzu, Güvenlik Talimatları (2 adet) / Kaynak Diski (1 adet) / Adaptör (1 adet) / Kauçuk Ayak (4 adet) / Raf Montajı 
Çıkıntısı (2 adet) / Kablo Kıskacı (1 adet) / Kablo kıskacının bağlanması için 1 artı 1 yedek vida (2 adet) / Raf Montaj Kelepçesi için 
vida (3 adet) / Ürün Rafının bağlanması için Vida (4 adet) / 6 Pimli Terminal Bloğu (2 adet)

NET5508
Kurulum Kılavuzu, Güvenlik Talimatları (2 adet) / Kaynak Diski (1 adet) / Adaptör (1 adet) / Kauçuk Ayak (4 adet) / Raf Montajı 
Çıkıntısı (2 adet) / Kablo Kıskacı (1 adet) / Kablo kıskacının bağlanması için 1 artı 1 yedek vida (2 adet) / Raf Montaj Kelepçesi için 
vida (3 adet) / Ürün Rafının bağlanması için Vida (4 adet) / 10 Pimli Terminal Bloğu (2 adet) / Toz Filtresi (1 adet)

NET5516
Kurulum Kılavuzu, Güvenlik Talimatları (2 adet) / Kaynak Diski (1 adet) / Adaptör (1 adet) / Kauçuk Ayak (4 adet) / Raf Montajı 
Çıkıntısı (2 adet) / Kablo Kıskacı (1 adet) / Kablo kıskacının bağlanması için 1 artı 1 yedek vida (2 adet) / Raf Montaj Kelepçesi için 
vida (3 adet) / Ürün Rafının bağlanması için Vida (4 adet) / 8 Pimli Terminal Bloğu (2 adet) / 10 Pimli Terminal Bloğu (2 adet) / Toz 
Filtresi (1 adet)
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ÖN PANEL AÇIKLAMASI

NET5501/NET5504

NET5508/NET5516

No. Adı Tanım

a Ön Panel Göstergeleri

Güç Açık/Kapalı durumunu gösterir.  
Ünitede güç olduğunda bu gösterge mavi renkte yanar.

Ağ durumunu görüntüler (bağlantı ve hız).

Kapalı : Ünite ağa bağlı değildir. 
Sabit sarı : Ünite ağa 100 Mbps standardını kullanarak bağlanmıştır.
Sabit kırmızı : Ünite ağa 10 Mbps standardını kullanarak bağlanmıştır. 
Sabit yeşil : Ünite ağa 1 Gbps standardını kullanarak bağlanmıştır.

� Yanıp sönen ışık, renge göre hızla ilgili ağ faaliyetini gösterir.

Kamera bağlantı durumunu gösterir.

Yanmıyor : Henüz bir kamera bağlanmamıştır.
Yeşil : Kamera videosu video girişi konektöründe mevcuttur.
Kırmızı : Video artık mevcut değildir, kamera düzgün çalışmamaktadır.

Ünite durumunu gösterir.

Yeşil : Ünite normal şekilde çalışmaktadır. 
Kırmızı : Ünite hata durumundadır. 
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ARKA PANEL AÇIKLAMASI

NET5501

NET5504

NET5508

NET5516
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1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-
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1 2

1 2

3 4

3 4 2 4

1 3

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-

a b efc d g

Tx+ Tx- NO1 COM1 NC1 A1 A2     A3 A4

Rx+ Rx- NO2 COM2 NC2 A5 A6     A7 A8

1 2

1 2

3 4

3 4

5 6

5 6

7 8

7 82 4

1 3

6 8

5 7

a b c d e f g

Tx+Tx- NO1 COM1 NC1 A1 A2     A3 A4

Rx+ Rx- NO2 COM2 NC2 A5 A6     A7 A8

NO3 COM3 NC3 A9 A10     A11 A12

NO4 COM4 NC4 A13 A14     A15 A16

1 3

2 4

5 7

6 8

9 11

10 12

13 15

14 162 4

1 3

6 8

5 7

10 12

9 11

14 16

13 15

a b c d e g



No Adı Tanım

a

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-Güç girişi soketi. 12V adaptör bağlantısı için.

b

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Cihazı varsayılan fabrika ayarlarına geri döndürmek için bu düğmeye basın.  
Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi gerçekleştirirseniz, cihazda yaptığınız tüm ayarlarınız silinir. 

c

A Alarm girişi sensör terminali

NO/NC Anahtar kontrolü

COM Anahtar ortak

TX+/TX- RS-422/RS-485 Veri hattı

RX+/RX-
RS-422 RX Veri hattı

 J RS-485 modunda devre dışıdır.

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-Topraklama terminali.

d

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx- Bir yönlendiriciye veya dahili ağa LAN bağlantısı.

e

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Video Kodlayıcı. Ses girişi için ses giriş terminali.  
Bu terminale mikrofon veya başka bir ses kaynağı bağlanabilir.

f

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Video çıkışı BNC terminali.

g

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-

Video girişi BNC terminali.

PTZ, Röle ve Alarm Pimi Atamaları

Etiket Kablo Etiket Kablo

A1 Alarm 1 A3 Alarm 3

A2 Alarm 2 A4 Alarm 4

NO Anahtar Normalde Açık

1

1

A NO COM Tx+ Rx+

NC Tx- Rx-Topraklama

COM Ortak Anahtar NC Anahtar Normalde Kapalı

TX+ RS-422 Veri TX+ TX- RS-422 Veri TX-

RX+ RS-422 Veri RX+ RX- RS-422 Veri RX-
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RAFA MONTAJ 

NET5500 Serisi kodlayıcı, endüstri standardı olan 48 cm'lik (19 inç) bir ekipman rafına monte edilir. NET5500 Serisi kodlayıcı, 1 
RU (4,45 cm veya 1,75 inç) dikey raf alanını kaplar. NET5500 Serisi raf kodlayıcının bir rafa monte edilmesi için gerekli donanım, 
üniteyle birlikte tedarik edilir.

Raf, aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır 

Raf standardı: 48 cm (19 inç), EIA-310-D uyumlu (arka sütun zorunlu) 
Raf sütunu derinliği: 50,8 ila 76,2 cm (20 ila 30 inç) 
Sütun montaj deliği gereklilikleri : Ön ve arka sütunlarda 10-32 UNF-2B dişli delikler veya kare pencere delikleri. 
kapı sistemleri (isteğe bağlı) : Ön kapılarda, NET5500 Serisi kodlayıcı ön façetası ile kapının içi arasında en az 5,1 cm (2 inç) mesafe 
bulunmalıdır.

Arka kapılar yalnızca derinliği 66 cm'den (26 inç) fazla olan raf sütunlarında kullanılabilir.

 J NET5500 Serisi kodlayıcının düz bir zemine yerleştirildiğinden emin olun.

 J Kabindeki yuvalar ve açıklıklar, ünitenin aşırı ısınmasını önlemek için havalandırma sağlar. Bu açıklıkları kapatmayın.

NET5500 Serisi kodlayıcıyı bir rafa monte etmek için 

1.	 Ünitenin her bir yanındaki üç adet yıldız düz başlı vidayı çıkarın. Vidaları bir kenara koyun.

2.	 Montaj kelepçelerindeki üç vida deliğini, şasinin sol ve sağ 
tarafındaki dişli deliklerle aynı hizaya getirin.

3.	 Altı adet yıldız düz başlı vidayı kullanarak, montaj kelepçelerini 
şasinin her bir yanına takın.

4.	 Daha önce çıkardığınız yıldız düz başlı vidaları takın ve sıkın.

5.	 Her bir taraftaki iki montaj kelepçesi deliğini raftaki vida delikleri ile 
aynı hizaya getirin.

6.	 Üniteyi rafa sabitlemek için yıldız düz başlı vidaları (ünite ile birlikte 
verilmez) takın ve sıkın. 

MASAÜSTÜ KURULUMU 

Cihazı masaüstü gibi yatay bir yüzeye monte ederken, aşağıdaki işlemleri uygulayın.

1.	 Yüzeyin hasar görmesini önlemek için, kauçuk ayakları ünitenin 
tabanına takın.

2.	 Cihazı, panelin önünde ve arkasında kablolama ve kablolar için 
yeterli alan sağlayan bir yere yerleştirin.

 J Cihazın düşüp hasar görmesine yol açabileceği için, cihazı dik şekilde 
yerleştirmeyin. Cihazın dik şekilde yerleştirilmesi ayrıca hava akışını 
engelleyerek aşırı ısınmaya neden olabilir.

TERMINAL BLOĞUNU BAĞLAMA 

Terminal bloğunda vida terminalleri yerine germe kıskaçları bulunur. Belli 
bir ucun kıskacını açmak için küçük bir tornavida kullanın. 
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1 3

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-
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1 3

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-

1

1

A1 A2 NO COM Tx+ Rx+

A3  A4        NC Tx- Rx-



KODLAYICIYA VE BAĞLI KAMERALARA ERIŞIM

Kameraya ilk kez eriştiğinizde, canlı video sayfası görüntülenir. Varsayılan olarak, videoyu genel kullanıcı olarak görüntülersiniz ve 
yalnızca tek akışı canlı görüntüleme erişiminiz olur.

Güvenlik amacıyla kullanıcıların öncelikle kameraya oturum açmadan video görüntüleme izni bulunmaması halinde, genel 
kullanıcılara yönelik izinleri değiştirin.

Oturum Açma

Kodlayıcı ayarları kimlik doğrulaması gerektirecek şekilde yapılmadıysa (Açık Kimlik Doğrulama seçeneği), kameranın IP adresini 
web tarayıcısına URL olarak girmeniz halinde derhal Live Mode (Canlı Mod) ekranı açılır.  
Kamera ayarları kimlik doğrulaması gerektirecek şekilde yapıldıysa, kullanıcının canlı video beslemesini görüntüleyebilmesi için 
Kullanıcı adı ve Şifre girmesi gerekir.

1. Canlı ekranda <Oturum Aç> düğmesine tıklayın.

2. <Kullanıcı adı> ve <Şifre> girin.

� Varsayılan kullanıcı adı : admin, Şifre : admin

3. <Oturum Aç> düğmesine tıklayın.

� Açık Kimlik Doğrulaması seçeneği Ayarlar > Kullanıcılar > Genel Ayarlar ekranında yapılandırılır. 

Canlı Ekrana Genel Bakış

Canlı Mod Ekranı Bileşenleri

No. Adı Tanım

a Kanal Adı Seçilen kanala atanan adı görüntüler.

b Video Kanalı Kodlayıcıdaki kanal sayısı olarak 1'i seçin.

c
Çok İşlevli Görüntü 
Düğmesi

$ Yukarı Eğme

% Aşağı Eğme
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No. Adı Tanım

c
Çok İşlevli Görüntü 
Düğmesi

+ Sağ Pan

_ Sol Pan

Ana Önayar

d Zoom Kontrolü Yakınlaştırma (-) / Uzaklaştırma (+) özelliklerini etkinleştirir.

e Odak Kontrolü Yakın (-) / Uzak (+) özelliklerini etkinleştirir.

f İris Kontrolü Kamera parlaklığını ayarlar.

g Ön Ayarlara Geçiş Seçilen ön ayar konumuna geçer.

h Şablon Seçilen şablonu etkinleştirir.

i Akış Seçimi
Canlı görünümde görüntülenen izlenebilir video akışını (Birincil, İkincil, Hızlı Görünüm) seçer ve tekli 
gönderim/çoklu gönderim seçimini ve kısma ayarlarını yapar.

� Bu ayar, İzleyiciler olarak atanmış olan kullanıcılara sunulmayacaktır.

j
Seçilen Sekmeyi 
Görüntüleme Canlı, Ayarlar, Yardım, ve Oturumu kapat ayarlar menülerinden oluşur.

k
Görünüm Alanını 
Genişlet

Görüntüyü, tarayıcının tam boyutuna gelecek şekilde ölçeklendirir. Video görüntüleme alanını normal 
görünüm boyutuna getirmek için, pencerenin sağ üst köşesindeki Araç Çubuğunu Göster düğmesine 
tıklayın.

l Anlık Görüntü Al Video alanında görüntülenen resmi yakalar ve JPED dosyası olarak kaydeder.

m
Akışı Yeni Pencerede 
Aç

Videoyu ölçeklenebilir, bağımsız bir pencerede açar. Videonun ayrı bir pencerede açılması, diğer 
uygulamalar çalışırken videoyu görüntüleyebilmenizi sağlar. Bu pencere, aktif pencerenin başlık çubuğu 
düğmeleri kullanılarak simge boyutuna küçültülebilir, ekranı kaplayabilir veya kapatılabilir. Ayrıca bu 
pencere köşesinden tutulup sürüklenerek yeniden boyutlandırılabilir.

n Pan/Eğim/Zoom

Fareyi sürükleyerek kodlayıcıyı ve bağlı kameranın pan (sol/sağ) ve eğim (yukarı aşağı) hareketlerini 
kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, farenin üzerindeki kaydırma tekerleğini kullanarak zoom yapabilirsiniz.

� Bu simgeler, Pelco Medya Oynatıcı ile her zaman kullanılabilir. QuickTime® kullanıyorsanız, PTZ 
bindirmesi yalnızca PMP oynatıcıda kullanılabilir.
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Bu ekipman, Avrupa Birliği’nin atık elektrik elektronik ekipmanlarının bertaraf edilmesine ilişkin 2012/19/EU sayılı Direktifine (WEEE) 
uyulması için düzgün şekilde geri dönüştürülmesi gereken elektrikli veya elektronik bileşenler içermektedir. Bu ekipmanın geri 
dönüştürülmesine yönelik işlemler için yerel satış temsilcinize temasa geçin. 

REVİZYON GEÇMİŞİ
Kılavuz # Tarih Açıklamalar
C5653M 
C5653M-A

07/14 
10/14

Orijinal sürüm 
Değiştirilen enerji tüketim değerleri. 
Model adı değiştirildi(Ağ Video Kodlayıcıları ; Video Kodlayıcı)

Pelco, Pelco logosu ve bu kılavuzda atıfta bulunulan Pelco ürünleriyle ilişkili diğer ticari markalar, Pelco, Inc. veya 
iştiraklerinin ticari markalarıdır. 
ONVIF ve ONVIF logosu ONVIF Inc.’in ticari markasıdır. Tüm diğer ürün adlar ve hizmetler, ilgili şirketlerin mülkiyetindedir. 
Ürün özellikleri ve kullanılabilirliği haber verilmeksizin değiştirilebilir. 

© Copyright 2014, Pelco. Inc. 
Tüm Hakları Saklıdır. 
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